Ptaki należą do bardzo aktywnych zwierząt, dzięki czemu stosunkowo łatwo je obserwować. Zwracają naszą uwagę zarówno swoim zachowaniem, głosami, jak i ubarwieniem. Możemy je zauważyć
w każdym środowisku. Większość obszaru Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zajmują różnego typu zbiorowiska leśne, toteż możemy tu
spotkać przede wszystkim gatunki związane z siedliskami leśnymi, takimi jak np.: różne gatunki dzięciołów, drozdów, sójki, pełzacze, zięby
oraz mysikróliki i zniczki.

Dzięcioł czarny podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Gatunek ten znajduje się również w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Bielik zwyczajowo utożsamiany są z naszym ptakiem herbowym. Liczebność krajowej populacji szacuje się na 1000 do 1400 par (według danych
Komitetu Ochrony Orłów).

Żuraw w siedlisku lęgowym, fot. Dariusz Ożarowski

Bielik, fot. Wojciech Woch

Samiec zięby, fot. Dariusz Ożarowski

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do połowy 2015 roku
zanotowano 155 gatunków ptaków, w tym 125 gatunków lęgowych.
Do najciekawszych gatunków gniazdujących na terenie Parku zaliczyć można m.in.: bielika i kanię rudą − przedstawicieli ptaków szponiastych, bociany czarne, stosunkowo rzadkie na Pomorzu sowy włochatki, największe spośród europejskich dzięciołów − dzięcioły czarne oraz przedstawicieli ptaków siewkowych − brodźce samotniki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października
2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt bielik podlega ścisłej
ochronie gatunkowej, a miejsca jego rozrodu objęte są ochroną strefową,
polegająca na tworzeniu obszarów (tak zwanych stref), których zadaniem jest trwałe lub okresowe zabezpieczenia miejsca rozrodu tego drapieżnika przed różnymi formami działalności człowieka. Gatunek został
również zamieszczony w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tak zwanej Dyrektywy Ptasiej) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Bielik (Haliaeetus albicilla)
Jest to największy gatunek ptaka z rzędu szponiastych gniazdujący w naszym kraju. Rozpiętość skrzydeł może sięgać u samic (które z reguły u gatunków z tego rzędu są większe) nawet do 2,4 metra. Swoje potężne gniazda bieliki umieszczają w koronach starych drzew (najczęściej wybierają sosny), a więc do ich przetrwania niezbędna jest obecność starodrzewi.

Żuraw (Grus grus)
Ten niezwykle dostojny i elegancki ptak jest powszechnie rozpoznawalny.
Jego potężny, słyszalny z daleka głos (zwany klangorem) wydawany jest
zarówno przez terytorialne pary ptaków, jak i przez migrujące osobniki.
Żurawie charakteryzowały się dawniej znacznym strachem przed ludźmi
(utrzymując tak zwany duży dystans ucieczki) i gniazdowały tym samym
w miejscach ustronnych. Obecnie ptaki te coraz częściej budują swoje gniazda w bliskim sąsiedztwie człowieka, umieszczając je na obszarze podmokłości
i oczek wodnych, nawet bardzo blisko zabudowy.
Na jesień żurawie zbierają się w duże stada, które na noclegowiskach
mogą osiągać wielkość nawet do kilku tysięcy osobników. Liczebność
polskiej populacji szacowana jest na 14 000–15 000 par.
Żuraw podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Gatunek ten został również
zamieszczony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
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Wybrane gatunki ptaków na obszarze
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
Dzięcioł czarny jest największym gatunkiem europejskiego dzięcioła; osiąga długość ciała do około 50 cm i rozpiętość skrzydeł do przeszło 70 cm.
Jego byt uzależniony jest od obecności starych i martwych drzew, a więc
dzięcioły te występują tam, gdzie zachowały się jeszcze fragmenty starych drzewostanów. Gatunek ten pełni bardzo istotną rolę w ekosystemach leśnych. Dziuple opuszczone przed dzięcioły czarne chętnie zasiedlają takie gatunki dziuplaków jak: gołębie siniaki, gągoły oraz sowy włochatki. W niektórych rejonach występowanie tych gatunków jest wprost
uzależnione od obecności dzięciołów czarnych. Dzięcioł czarny jest gatunkiem osiadłym, stosunkowo nielicznym w naszym kraju. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym można go obserwować wyłącznie tam, gdzie
zachowały się najstarsze drzewostany.

Samica dzięcioła czarnego, fot. Marek Lipka
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Zniczek (Regulus ignicapilla)
Zniczek wraz z mysikrólikiem dzierżą palmę najmniejszych europejskich
gatunków ptaków. Długość ciała zniczka osiąga zaledwie około 9 cm,
a waga 5 gram. Jest licznym gatunkiem lęgowym gniazdującym w drzewostanach iglastych (bory świerkowe i jodłowe) oraz mieszanych. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym zasiedla chętnie również drzewostany liściaste z kępami świerków. Śpiew godowy samca zniczka jest tak wysoki
w brzmieniu, że dla wielu ludzi bywa niesłyszalny.
Jest gatunkiem wędrownym – przylatuje do Polski w kwietniu, odlatuje
w październiku. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Samica pliszki górskiej karmiąca podlota, fot. Mateusz Ściborski

Pluszcz (Cinclus cinclus)
Pluszcze jako jedyne wśród ptaków śpiewających potrafią aktywnie nurkować. Spotkać je można nad potokami i rzekami o kamienistych dnach.
W Polsce występują dwa podgatunki – jeden gniazduje na południu,
a drugi zimuje na północy kraju. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
regularnie zimują pluszcze z podgatunku skandynawskiego (C. c. cinclus).
W sezonie zimowym 2014/2015 stwierdzono sześć zimujących osobników tego podgatunku (dane Trójmiejskiej Grupy OTOP).
Głównym składnikiem diety pluszczy są drobne bezkręgowce (skorupiaki,
pajęczaki i owady). W czasie żerowania ptak nurkuje na dno potoku i często przemieszcza się w poszukiwaniu pokarmu, biegając po dnie. Nurkowanie ułatwiają pluszczowi opływowy kształt ciała oraz upierzenie,
które ptak natłuszcza specjalną olejową wydzieliną gruczołu kuprowego, rozprowadzaną za pomocą dzioba, wzmacniając w ten sposób jego

Zniczek, fot. Małgorzata Bloch

Pliszka górska (Motacilla cinerea)
Pliszka górska należy do średnio licznych gatunków ściśle związanych
z potokami o charakterze górskim, czyli ciekami o wartkim nurcie i dobrze natlenionej wodzie. Gniazda umieszcza pod korzeniami przybrzeżnych drzew, w szczelinach skalnych, pod mostami, w szczelinach obiektów hydrotechnicznych czy też innych budynków w pobliżu wody.
W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym nie brakuje cieków o takim
charakterze, toteż gatunek ten można obserwować na wielu z nich.
Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych w 2010 i 2012 roku na obszarze Parku pozwoliły oszacować populację lęgową pliszki górskiej
na 15 par (dane Trójmiejskiej Grupy OTOP).
Jest gatunkiem wędrownym – przylatuje do Polski w marcu i kwietniu, odlatuje zaś we wrześniu i październiku. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
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Pluszcz, fot. Ewelina Sobańska
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nieprzemakalność. Ptak przemieszcza się pod wodą, pomagając sobie
intensywną pracą skrzydeł i chwytaniem kamyczków stopami, uzbrojonymi w ostre pazurki. Potrafi również wyszukiwać bezkręgowce, odwracając dziobem drobne kamyki w potoku oraz całkiem sprawnie pływać
pod prąd. Nozdrza podczas nurkowania zamykane są za pomocą specjalnych płatków skóry, co chroni je przed zalaniem wodą. Oczy zabezpieczają przezroczyste błony (tak zwana migotka albo trzecia powieka). Krew
pluszczy jest bogata w hemoglobinę, czyli białko odpowiedzialne za wiązanie tlenu, co umożliwia im dłuższe pozostawanie pod wodą. Łatwiejszemu nurkowaniu sprzyja również porównywalnie cięższy niż u innych
ptaków układ kostny.
Pluszcz podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
Włochatka (Aegolius funereus)
Jeden z czterech gatunków sów (obok puszczyka, uszatki i płomykówki),
których gniazdowanie zarejestrowano na obszarze Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Terytorialne włochatki notowane były wyłącznie w północnym kompleksie Parku. Występowanie włochatki uwarunkowane jest
dostępnością odpowiedniej wielkości dziupli, w których przystępuje do
lęgów. Preferuje więc stare drzewostany borowe,
w których nie brakuje dziupli naturalnych, jak i wykutych przez dzięcioły czarne.
W
terytorium
włochatki obecne muszą również
być kępy świerka, które oferują
ptakom miejsce
dziennego ukrycia się i odpoczynku. Sowy te żywią
się głównie gryzoniami, ryjówkami,
owadami i drobnymi ptakami.
Włochatka, fot. Dariusz Ożarowski
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Włochatka podlega ścisłej ochronie gatunkowej, a miejsca jej rozrodu powinny być obejmowane tak zwaną ochroną strefową.
Gągoł (Bucephala clangula)
Gągoły jako jedne z nielicznych kaczek składają jaja w dziuplach drzew,
a więc jest to kolejny gatunek, którego występowanie uzależnione jest
od obecności starszych drzewostanów i związanych z nimi dzięciołów
czarnych, które kując obszerne dziuple stają się mimowolnymi „dostarczycielami” miejsc gniazdowania dla tych kaczek. Kaczki te chętnie zajmują również specjalne budki lęgowe, wywieszone w odpowiednich siedliskach.
Pisklęta gągołów są zagniazdownikami − to znaczy, że w ciągu doby od
wyklucia wyskakują z dziupli i są prowadzone przez samice na pobliską
wodę. Zdolność do lotu osiągają dopiero po około 8–9 tygodni.
Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku na obszarze Parku pozwoliły oszacować populację lęgową gągoła na 8–10 par.
Gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

(taka zwana bukiew), przyczyniając się w ten sposób do rozsiewania
tych gatunków drzew.
Gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk znakowane są również
drzewa dziuplaste, których dostępność jest niezbędna do podtrzymania liczebności wielu gatunków dziuplaków, takich jak np.: pleszki, muchołówki, kowaliki czy gołębie siniaki. Drzewa te znakowane są literą „E”
i powinny pozostać
na powierzchniach,
na których planowane są prace rębne.

Sójka – typowy gatunek lasu, fot. Dariusz Ożarowski

Ochrona ptaków w lasach
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Ochrona ptaków realizowana jest na obszarze Parku na kilka sposobów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt miejsca rozrodu wybranych gatunków obejmowane są tak zwaną ochroną strefową.

Para gągołów na Jeziorze Krypko w TPK, fot. Dariusz Ozarowski

Sójka (Garrulus glandarius)
Typowy leśny przedstawiciel rodziny ptaków krukowatych, licznie gniazdujący w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ostry głos sójki to
ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu (a tak jest postrzegany człowiek
w siedliskach leśnych) nie tylko dla innych gatunków ptaków, ale również
dla zwierząt kopytnych.
W okresie jesiennym sójki przygotowują zapasy na zimę, zbierając
i chowając nasiona dębu (żołędzie), leszczyny (orzechy laskowe) i buka
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Obecnie na obszarze Parku wyznaczone zostały dwie takie strefy: jedna dla ochrony stanowiska rozrodu bielika i druga dla ochrony stanowiska kani rdzawej.

W celu zwiększenia liczebności rzadziej gniazdujących
na terenie Parku gatunków ptaków rozwieszane są, jako
zastępcze miejsca
gniazdowania, specjalne budki lęgowe. W 2014 roku wywieszono cztery budki lęgowe dla pliszki górskiej, z któBudka z materiałem gniazdowym gągoła,
rych trzy zostały zafot. Dariusz Ożarowski
jęte przez te ptaki
już w pierwszym sezonie lęgowym. Na obszarze Parku rozwieszonych
jest obecnie również 35 budek typu D (duże budki z odpowiednio dużym
otworem wlotowym), z których część co roku jest wykorzystywana przez
gniazdujące w Parku gągoły, siniaki i puszczyki.
na okładce: Puszczyk, fot. Ewa Kosecka-Judin
tekst: Dariusz Ożarowski

Budka z gniazdem pliszki górskiej, fot. Dariusz Ożarowski
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